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Ik moge de aandacht van Uwe Excellentie vra-
gen voor het volgende.
1. Teneinde de Inlichtingen - en Veiligheids-
dienst in staat te stellen haar taak naar behoren
te kunnen vervullen komt het mij noodzakelijk voo:
te beschikken over een school, welke de -opleiding
verzorgt van het bij deze dienst in te delen per-
soneel.

2. Met ingang van 1 October 1950 werd opgericht
het Herkenningsopleidingscentrum (L.O. 1950, nr.
309 L-LM), hetwelk met ingang van 26 September
1952 overgeplaatst werd van Breda naar 's-Graven-
hage»aft_^"tiii jd'ff'Hri jlr ondfLC df? bffirftlftiL TSHI d*ff oom
fla-nf. fl(*7p nfl fgfTFltl PJ* T*Q-+n1-_"} <"m T, . S . wqy»fi ffeH^Q^d

j^***^m

Daar de Luchtmacht Inlichtingen-
School voor de opleiding veelvuldig ge-

bruik dient te maken van het HOC wordt het d.z.z.
wenselijk geacht beide opleidingen samen te trek-
ken in de Luchtmacht Inlichtingen an Voilighoidt
^fr—1,^7if^?rmiTirTr?~in rr1 ̂ 1 ngT^ntnn (TiTYgj/fFM3}^/f

r
4. Indien Uwe Excellentie met het vorenstaande
kan instemmen, moge' ik U wel verzoeken bijgaand
ontwerp in de leger'or'dëiw te willen doen opnemen.
5.* DB ontwerp - organisatie van voornoemde
school zal U zo spoedig mogelijk ter goedkeuring

M-worden aangeboden.
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